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വീടുകൾ 12200 

ജില്ല: കണ്ണൂർ 

ജനസംഖ്യ 44427 (2011) 

വിസ്തീർണ്ണം : 18.96ച.കി.മീ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ 3670 

നഗരസഭ : തളിപ്പറമ്പ് 

വാർഡ് 34 

പപാതു സ്ഥാപനങ്ങൾ 165 



തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ ഹരിത കർമ്മ 

സസന 

3 

 

• ഓട്ടൊറിക്ഷ     3 

• മിനി ലല്ാറി    1 

• പെയിലിങ് പെഷീൻ   2 

• ശ്രഡ്ഡിങ് പമഷീൻ    1    

• ട് ൊഫ്്്് പവയർ    പെല്ലിക്ക 

• എം സി എഫ്    1 

• ആർ ആർ എഫ്    1  

അടിസ്ഥാന സൗകരയം 

 

 

• ഗ്രീൻ പെക്നീഷയൻ   27  

• പ്ലൊൻറ് ഓപ്പട്റ്ർെൊർ  4  

• ഡ്ഗ്ൈവർ    4 

• പബ്ലിക് റിലല്ഷൻ ഓഫീസർ 2 

• ലശ്പാജക്റ് മാലനജർ  1 

• പടല്ി ലകാളർ   1 

 

 

സ്റ്റാഫുകൾ 



നഗരസഭ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മ ാത്തം 

 ാലിനയങ്ങളുമെ കണക്ക് 

www.website.com 4 

 ജൈവ ാലിനയം 

• വീടുകളിൽ നിന്ും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന് ജജവമാല്ിനയങ്ങൾ  വീടുകളിൽ 

തപന് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള ഉപാധികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
• ല ാട്ടല്ുകൾ മാർക്കറുകൾ എന്ിവ ശ്പതിദിനം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന് രണ്ട് 
ടലണ്ണാളം ജജവമാല്ിനയങ്ങൾ  രിതകർമ്മലസന ലരഖ്രിച്ച്  സംസ്കരണ 

പ്ലാൻറിൽ വച്ച് സംസ്കരിച്ച് വളമാക്കുന്ു. 

• അജൈവ 

 ാലിനയങ്ങൾ 

• 83 രതമാനം വീടുകളിൽ നിന്ും  രിതകർമ്മലസന അജജവ 

മാല്ിനയങ്ങൾ സവീകരിക്കുന്ുണ്ട് 
• 35 രതമാനം ലഷാപ്പുകളിൽ നിന്ും  രിതകർമലസന ജജവമാല്ിനയങ്ങൾ 

സവീകരിക്കുന്ുണ്ട് 



5 

 

 ുനിസിപ്പാലിറ്റി നെപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ 

4800 വീെുകൾക്ക് റിംഗ് 

കമ്മ്പാസ്റ്റ് 
4.5 ലക്ഷം പ്ലാൻ ഫണ്ട്            
3 ലക്ഷം ഓൺ ഫണ്ട്  
37ലക്ഷം ശുചിതവ ിഷൻ ഫണ്ട് 

സ്കൂളുകൾക്ക് ലവണ്ടിയുള്ള 

പാഡ് ഡിസ്പപൻസർ + 

ഇൻസിലനകർ 

1.75 ല്ക്ഷം പ്ലാൻ ഫണ്ട് 

ബലയാലകാംലപാസ്റ്റർ ബിൻ 2.5 ല്ക്ഷം പ്ലാൻ ഫണ്ട് 

തുമ്പൂർ പമാഴികലമ്പാസ്റ്റ് 5 ല്ക്ഷം പ്ലാൻ ഫണ്ട് 



വീെുകളിൽ നെപ്പിലാക്കിയ ശുചിതവ 
പദ്ധതികൾ 
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 വയക്തിഗത മ്ൊയിലറ്റ് 

 

• വയക്തിഗത ലടായില്റ് 
സംവിധാനം 34 

വീടുകൾക്ക് നിർമ്മിച്ചു 
നൽകി. 

 

 

• 4800 ഓളം വീടുകളിൽ 

റിംഗ് കലമ്പാസ്റ്റ് 
സംവിധാനം നഗരസഭ 

നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻപറ 

ശ്പവർത്തനം  രിതകർമ്മ 

ലസന ഉറപ്പ് 
വരുത്തുന്ുണ്ട് 

 

കമ്മ്പാസ്റ്റിംഗ് 

സംവിധാനം 



വീെുകളിൽ നെപ്പിലാക്കിയ ശുചിതവ 
പദ്ധതികൾ 
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 ഇെമപെലുകൾ 

 

• ല ാട്ടല്ുകൾ റസ് ലറാറൻറ് ഓഡിലറാറിയം എന്ിവിടങ്ങളിൽ 

ജജവമാല്ിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
• സ്ഥല്പരിമിതിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുപട ജജവ മാല്ിനയം  രിതലസന 

ലരഖ്രിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്ുണ്ട് 
 

• പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് 
നിമ്രാധനവും 
ഇെമപെലുകളും 

• നിലരാധിച്ച പ്ലസ്റ്റീക്ക് ലബഗുകൾ ഉപലയാഗിക്കുകയും വിൽപ്പന 

നടത്തുകയും പചയ്യുന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇടപപടുകയും 500 രൂപ മുതൽ 

പിഴയീടാക്കുകയും പചയ്തു. 
• 2018-19 കാല്യളവിൽ ഏതാണ്ട് 2,50,000 രൂപ പിഴയിനത്തിൽ 

ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
 



തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ  

  രിത കർമ്മലസന  

 
 

Powered by 

 
നിർമ്മൽ ഭാരത് ചാരിറ്റബിൾ ട്െസ്റ്റ ് 

  

 

   



ഹരിത കർമ്മസസന 
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ഗ്ഗീൻ ടടക്നീഷ്യൻ 



ഹരിത കർമ്മസസന 
10 

െിർമ്മൽ ഭൊരത് ചൊരി്െിൾ ഗ്െസ്്റ്റ തളിപ്പറമ്പ് െരര ഭ ഹരിതട് െയൊയി 
കഴിഞ്ഞ രണ്്ട വർഷെൊയി ഗ് വർത്തിച്ചുവരുന്നു 

 

 
ഞങ്ങളുമെ മ്സവനങ്ങൾ 

 വീടുകളിൽനിന്ും, മാസത്തിപല്ാരുതവണ അജജവ മാല്ിനയങ്ങൾ ലരഖ്രിക്കുന്ു. 

 വീടുകളിൽ ഉറവിട ജജവ മാല്ിനയ സംസ്കരണത്തിനു ലവണ്ടുന് നിർലേരങ്ങളും 
സ ായങ്ങളും നൽകുന്ു. 

 ഓഫീസുകൾ ലഷാപ്പുകൾ എന്ിവിടങ്ങളിൽ നിന്ും ദിനംശ്പതി തരംതിരിച്ച അജജവ 

മാല്ിനയങ്ങൾ ലരഖ്രിച്ച് സംസ്കരിക്കും. 

 ല ാട്ടല്ുകൾ മാർക്കറ് എന്ിവിടങ്ങളിൽനിന്ും ജജവ അജജവ മാല്ിനയങ്ങൾ 

തരംതിരിച്ച് ലരഖ്രിച്ച് സംസ്കരിക്കും. 

 ലഭിച്ച പരിശീലനങ്ങൾ 

 ശ്പവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്തിന് മുലന്ാടിയായി കുടുംബശ്രീ മുഖ്ാന്തരം നില്വില്ുള്ള 

മാല്ിനയ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ സന്ദർരിക്കുകയും,  മാല്ിനയം തരം തിരിക്കുന്തിനും 
ജകകാരയം പചയ്യുന്തിനും ലവണ്ടിയുള്ള പരിരീല്നം ല്ഭിച്ചു 

 നിർമ്മൽ ഭാരത് ചാരിറബിൾ ശ്ടസ്റ്റ് ഭാരവാ ികൾ മുഖ്ാന്തരം എല്ലാമാസവും 
ലമാട്ടിലവഷൻ ക്ലാസും പരിരീല്നവും നൽകുന്ു. 

 മാല്ിനയ സംസ്കരണ ലമഖ്ല്യിൽ ശ്പമുഖ്രായ വയക്തിതവങ്ങളുപട പരിരീല്നവും 
എക്സ്പീരിയൻസ് പഷയറിങ്ങും നൽകിവരുന്ു 



മപാതു ജൈവ  ാലിനയ സംസ്കരണ പദ്ധതി 
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മപാതു ജൈവ  ാലിനയമ്ശഖരണം 

 രിത കർമ്മ ലസനാ അംഗങ്ങൾ തളിപ്പറമ്പ് മാർക്കറിൽ നിന്ും 
മാല്ിനയം ലരഖ്രിക്കുന്ു 



മപാതു ജൈവ  ാലിനയ സംസ്കരണ 

പദ്ധതി 
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 ബമ്യാഗയാസ് 

 

കമ്മ്പാസ്റ്റിംഗ് 

സംവിധാനം 

 

തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയിപല് പപാതു ബലയാഗയാസ് പ്ലാൻറ് 

തുമ്പൂർമുഴി തുടങ്ങിയവ പരിരീല്നം ല്ഭിച്ച  രിതകർമലസന 

അംഗങ്ങളാണ് ശ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്ത്. 



തുമ്പൂർ ുഴി എയമ്റാബിക് 

കമ്മ്പാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് 

5 ടൺ സംസ്കരണ ലരഷിയുള്ളത് 



വീെുകളിൽ നിന്നുള്ള  ാലിനയമ്ശഖരണ രീതി 
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വീടുകളിൽ നിന്ും കൃതയമായ 

ഇടലവളകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്, കുപ്പി, പചരുപ്പ്, ഈ 

ലവസ്റ്റ്, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്ിവ ഉൾപപ്പടുന് 

മാല്ിനയങ്ങൾ നീക്കം പചയ്യുന്ു. 

ജൈവം 

വീടുകളിൽ ഉപലയാഗിക്കുന് റിങ് കലമ്പാസ്റ്റ് 
ബലയാഗയാസ് പ്ലാൻറ് എന്ിവ ജകകാരയം 
പചയ്യുന്തിനു പരിരീല്നം ല്ഭിച്ച  രിത 

കർമ്മ ലസനാംഗങ്ങൾ. നില്വിൽ 

അയ്യായിരലത്താളം വീടുകൾക്ക് ഈ 

സംവിധാനം ഏർപപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

അജൈവം 



സംസ്കരണരീതി 
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• ട്േഖരിക്കുന്ന ഡ്ൈവ െൊലിെയങ്ങൾ ഓപ്പൺ കട്മ്പൊസ്റ്റ് / 

തുമ്പൂർെുഴി െുഖൊന്തരം വളെൊക്കി െൊ്ും വളെൊയി െൊറുന്ന 

െുറയ്ക്ക് അരിച്ചു  ൊക്ക് പചയ്തു വി ണി കപണ്ടത്തുന്ു.  

• വീടുകളിൽ ഉപലയാഗിക്കുന് റിങ് കലമ്പാസ്റ്റ് ബലയാഗയാസ് 

പ്ലാൻറ് എന്ിവ ജകകാരയം പചയ്യുന്തിനു പരിരീല്നം 
ല്ഭിച്ച  രിത കർമ്മ ലസനാംഗങ്ങൾ. നില്വിൽ 

അയ്യായിരലത്താളം വീടുകൾക്ക് ഈ സംവിധാനം 
ഏർപപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

ജൈവമാലിനയം 

 

 

 

 

 

 

 

• റീഡ് ക്കിൾ പചയ്യൊവുന്ന പ്ലൊസ്റ്റിക് െൊലിെയങ്ങൾ 

പെയിൽ പചയ്ത െണ്ടിലുകൾ ആക്കി ഏൈൻ ികൾക്ക് 

വിൽക്കുന്നു 

• പചരുപ്പ് തുണികൾ ഗ്ലൊ ുകൾ എന്നിവ തരംതിരിച്ച് 

അതൊത് ഏൈൻ ികൾക്ക് ഡ്കെൊറും.. 

• നില്വിൽ ഇത്തരം കമ്പനികളുമായി ഞങ്ങൾ കരാറിൽ 

ഏർപപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് 
 

 

അജൈവ മാലിനയം 



പ്ലാസ്റ്റിക് ടെയിലിംഗ് 
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റീഡ് ക്കിൾ പചയ്യൊവുന്ന പ്ലൊസ്റ്റിക് െൊലിെയങ്ങൾ പെയിൽ പചയ്ത 

െണ്ടിലുകൾ ആക്കി ഏൈൻ ികൾക്ക് വിൽക്കുന്നു 

 
മബയിലിംഗ് 

 

 

മബയിൽമചയത 

ബണ്ടിലുകൾ 



കൃതയമായ ടെസ്പാച്ച് 
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തരംതിരിച്ചു പെയിൽ പചയ്ത പ്ലൊസ്റ്റിക്കുകളും വൃത്തിയൊയി  ൊക്ക് പചയ്ത 
െ്ു െൊലിെയങ്ങളും കൃതയെൊയ ഇെട്വളകളിൽ അതൊത്  ുെർ ചഗ്കെണ 
ഏൈൻ ികൾക്ക് ഡ്കെൊറുന്നു 

വൃത്തിയായി പാക്ക് 
മചയത  റ്റു  ാലിനയങ്ങ 

 

 

മബയിൽമചയത 

ബണ്ടിലുകൾ 



ടനല്ലിക്ക  
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ഹരിത കർമ്മട് െ യുപെ െുഴുവൻ ഗ് വർത്തികളും െിയഗ്ന്തിക്കുന്നത് 
പെല്ലിക്ക എന്ന ആപ്ലിട്ക്കഷെൊണ്. ഗ് വർത്തെ  രിധിയിൽ ഉള്ള 
െുഴുവൻ വീെുകളിലും സ്ഥൊ െങ്ങളിലും ഉല്പൊദിപ്പിക്കപപ്പെുന്ന 
െൊലിെയങ്ങളുപെ അളവിൻപറ അെിസ്ഥൊെത്തിൽ തരംതിരിച്ചു വയതയസ്ത 
യൂ ർഫ്ീട്യൊെുകൂെി ഞങ്ങളുപെ ഗ്രീൻ പെക്നീഷയൻ കൃതയെൊയ 
ഇെട്വളകളിൽ  ന്ദർേെം െെത്തുകയും െൊലിെയം ട്േഖരിക്കുകയും 
പചയ്യുന്നു. 

 

ട്പവർത്തനരീതി 

 പനല്ലിക്ക സർലേ 

 പനല്ലിക്ക ഡിജിറൽ കയൂ ആർ 

 ൗസ് നമ്പർ ലബാർഡ് 

 പനല്ലിക്ക ഏജൻറ് 

മാലനജ്പമൻറ് 

ലസാഫ്റ് പവയർ 

 പനല്ലിക്ക (പബ്ലിക് യൂട്ടില്ിറി 
ലസാഫ്റ് പവയർ) 

 



സേഖരണ രീതി 
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 ഹരിതകർെട് െ ഗ് വർത്തെം 

ആരംഭിക്കുന്നതിെ് െുട്ന്നൊെിയൊയി 
പനല്ലിക്ക സർലേ ആപ്ലിട്ക്കഷൻ 

ഉ ട്യൊരിച്ച ്ഗ് വർത്തെ 

 രിധിയിലുള്ള െുഴുവൻ 

വീെുകളുപെയും സ്ഥൊ െങ്ങളുപെയും 

െൊലിെയ ഉൽ ൊദെത്തിൻപറ അളവും 

ട്തൊതും െെസ്സിലൊക്കുന്നതിെൊയി 

ൈിൈി്ൽ  ർട്വ െെത്തും 

 മാല്ിനയലരഖ്രണം ആരംഭിക്കുന്തിനു 
മുലന്ാടിയായി ശ്പവർത്തന 

പരിധിയിൽ പകട്ടിക്കിടക്കുന് 

എല്ലാത്തരം മാല്ിനയങ്ങളുപട ഏകലദരം 
അളവ് മനസ്സില്ാക്കുകയും,  
സംസ്കരിക്കുവാനും കയറി 
അയക്കുവാനും ആവരയമായ 

ആൾബല്ം മുൻകൂട്ടി 
തയ്യാറാക്കുന്തിനും, തുക യൂസർഫീ 
മുഖ്ാന്തരം കപണ്ടത്തുന്തിനും 
സാധിക്കും. 



ടനല്ലിക്ക െിൈിറ്റൽ കയൂ ആർ 

ഹൗസ് നമ്പർ സൊർെ് 
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 പെല്ലിക്കൊ  ർട്േ ആപ്ലിട്ക്കഷൻ ഉ ട്യൊരിച്ച് െെത്തുന്ന  ർട്േ ഒരു 

കയു ആർ രൂ ത്തിലൊക്കി അതൊതു പകടിെ െമ്പർ ട്െൊർൈിൽ 

സ്ഥൊ ിക്കും 

 ഹരിത കർമ്മ ട് െ അംരങ്ങൾ അതൊത് വീെുകളിൽ സ്ഥൊ െങ്ങളിൽ 

എത്തുട്മ്പൊൾ അവരുപെ ട്ഫ്ൊണിൽ ഇൻസ്റ്റൊൾ പചയ്തിടുള്ള 

ആപ്ലിട്ക്കഷൻ ഉ ട്യൊരിച്ച് കയു ആർ ട്കൊൈ ്റീൈ് പചയ്തു ൈൊ്ൊ എൻഗ്െി 

പചട്യ്യണ്ടതൊണ്. 

 



മനലലിക്ക ഏൈൻറ്  ാമ്നജ്മ ൻറ് 

മ്സാഫ്റ്റ്റ് മവയർ 
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 ഹരിത കർമ്മ ട് െൊംരങ്ങളുപെ കയ്യിലുള്ള 
ഏൈൻറ് െൊട്െൈ്പെൻറ് ട് ൊഫ്്്് പവയർ 
ഉ ട്യൊരിച്ചു കയൂ ആർ ട്െൊർൈ് റീൈ് 
പചയ്യുകയും, തുെർന്്ന ആ വീടിപല / 
സ്ഥൊ െത്തിപല െൊലിെയങ്ങപള 
 ംെന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ 
ട്േഖരിക്കുകയും പചയ്യും. 

  ഹകരിക്കൊത്തവരുപണ്ടങ്കിൽ അവരുപെ 
വിവരം ആപ്ലിട്ക്കഷെിൽ 
ട്േഖരിക്കുന്നട്തൊെു ട്തൊെുകൂെി അത് ഒരു 
എ ് എം എ ് ആയി ഗ് സ്തു ത വൊർൈ് 
പെമ്പറുപെ പെൊഡ്െൽ ട്ഫ്ൊണിൽ  
എത്തുന്നതൊണ്. അത്തരക്കൊപര 
തിരിച്ചറിയൊെും 
ട്െൊധവൽക്കരണത്തിലൂപെ  ഹകരണം 
ഉറപ്പുവരുത്തുവൊെും  ൊധിക്കും. 

 യൂ ർഫ്ീ ഡ്ക  ്ുകയൊപണങ്കിൽ 
പറ ി ്്് എ  ്എം എ ് ആയി െൽകും 

 കർമ്മ ട് െൊംരങ്ങൾ  ൂർത്തിയൊക്കിയ 
ട്ൈൊലിയുപെ റിട്പ്പൊർട്,  ന്ദർേിച്ച 
വീെുകളുപെ എണ്ണം, ട്േഖരിച്ച് 
െൊലിെയത്തിെ്പറ അളവ് ,യൂ ർഫ്ീ, 
 ഹകരിക്കൊത്ത വീെുകൾ എന്നിവ 
ഗ് ട്തയകം അറിയൊൻ  ൊധിക്കും. 

 



ടനല്ലിക്ക  
 പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി മ്സാഫ്റ്റ്റ് മവയർ 
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 െിലവിൽ ഹരിതട്കരള െിഷൻ 

വിഭൊവെം പചയ്യുന്ന യൂ ർഫ്ീ    

കലക്്്പചയ്യുന്ന രീതിയിലൊണ് 

പെല്ലിക്കയുപെ ഗ് വർത്തെപെങ്കിലും,  

ഭൊവിയിൽ െ്ു  ൊമ്പത്തികട്ഗ് ൊതസ്സ് 

കപണ്ടത്തി യൂ ർഫ്ീ  രെൊവധി 

കുറച്ചുപകൊണ്ട് ഗ് വർത്തെം െുട്ന്നൊടു 

പകൊണ്ടുട് ൊവുക എന്ന 

ഉട്േേട്ത്തൊപെയൊണ് പെല്ലിക്കയുപെ 

ഗ് വർത്തെം ഗ്കെീകരിച്ചിരുന്നത്. 

 

 

 



ജകമാറ്റ കട 

23 

തളിപ്പറമ്പ് െരര ഭ  രിധിയിലുള്ള ഡ്ഹസ്കൂ ളുകളിൽ െിന്നും തിരപഞ്ഞെുത്ത 
കുടികൾക്്ക േുചിതവെിഷൻ െുഖൊന്തരം  രിേീലെംെൽകി 
വളണ്ടിയർെൊരൊക്കുകയും, അവർ െുഖൊന്തരം ട്േഖരിച്ച് ഉ ട്യൊക്ത െൊയ 
വ ്ഗ്തങ്ങൾ തളിപ്പറമ്പ് െരര ഭ ൌൺ  ്കവയറിൽ െെന്ന ഡ്കെൊ് കെയിൽ 
പ ൊതുൈെങ്ങൾക്്ക  ൗൈെയെൊയി വിതരണം പചയ്തു. 

ൈിലലാ കലക്െർ 

ഉദ്ഘാെനം 

മചയ്യുന്നു 
 

 

    ജക ാറ്റ കെ 

കുപ്പം പുഴ 
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മനലലിക്കയുമെ സാമ്പത്തികശാസ്ട്തം 

 യൂസർ ഫീ ആയി ജനങ്ങളിൽ നിന്ും പിരിക്കുന് തുക,  രിത കർമ്മ 

ലസനയുപട രമ്പളം, ഗതാഗതം, മാല്ിനയം കയറി അയക്കൽ, ലസാഫ്റ് പവയർ 

എന്ീ ചില്വുകൾക്ക് അല്ലാപത അതിൽ നിന്ും സാമ്പത്തിക ല്ാഭം ല്ക്ഷയം 
പവക്കുന്ില്ല. 

 പനല്ലിക്ക ഏപറടുക്കുന് തലേരസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, മാല്ിനയ 
ലരഖ്രണവും  നിർമാർജനവുമായി ബന്ധപപ്പട്ട ഒരു രൂപലപാല്ും 
പചല്വാലക്കണ്ടതില്ല. കൂടാപത ഒരിക്കി നൽകുന് അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾക്ക് 
വാടകയിനത്തിൽ തലേര സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു തുക ശ്പതിമാസം 
നൽകുകയും പചയ്യും. 

 മാല്ിനയം തരം തിരിച്ചുള്ള വിൽപ്പന,  രിതകർമലസന നൽകുന് 

വയതയസ്തമായ സർവീസുകൾ, മാല്ിനയത്തിൽ നിന്ും ഉള്ള മൂല്യവർധനം, 
പനല്ലിക്കാ പബ്ലിക്ക് യൂട്ടില്ിറി ലസാഫ്റ് പവയർ വഴിയുള്ള വിപണി എന്ീ 
വയതയസ്തമായ സാമ്പത്തിക ലശ്സാതസ്സുകളിൽ നിന്ും കപണ്ടത്തുന് 

വരുമാനമാണ് പനല്ലിക്കയുപട ബിസിനസ് ലമാഡൽ. 

 



കൃതയെൊയ െൊലിെയട്േഖരണം, 

 ുെചംഗ്കെണം,  ുെരുല്പൊദെം 

എന്നിവയിലൂപെ, െിലവിലുള്ള െൊലിെയം 

ഡ്കകൊരയം പചയ്യുന്ന   ംസ്കൊരത്തിൽ 

തപന്ന െൊ്ം പകൊണ്ടുവരിക എന്ന 

െൊതൃകൊ രെൊയ ലക്ഷയം ഡ്കവരിക്കുക 

എന്നതൊണ് പെല്ലിക്കപയന്ന ആേയം 

പകൊണ്ട് ഉട്േേിക്കുന്നത്.....  

 

ആദ്യം ചവർക്കും…. 
പിടെ മധുരിക്കും.... 
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